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بالجهود  متصاًل  واالجتماعية  االقتصادية  المستجدات  نشرة  من  العدد  هذا  يأتي 
الوطنية لتعزيز وتطوير منظومة الحماية االجتماعية ومتفاعاًل مع الجهود اإلقليمية 
مع  التعاطي  في  ارتكاز  محور  االجتماعية  الحماية  جعل  إلى  الرامية  والدولية 
من  واسعة  فئة  مع  وخاصة  كورونا،  لفيروس  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
السكان الذين تشملهم مظلة الحماية االجتماعية األكثر تأثرًا باألزمة في بعدها الصحي 
واالجتماعي، حيث أضحت الحماية االجتماعية مالذًا ألولئك الذين يفتقدون لمقومات 
النحو  العالم بأسره على  التي شهدها ويشهدها  الحياة اآلمنة في هذه األيام العصيبة 

الذي بات ماليين الناس على رصيف البطالة وتحيط بهم األخطار من كل مكان.

والصراعات  الكوارث  منه  ونالت  األزمات  فيه  استحكمت  قد  اليمن  أن  وبرغم 
والحروب في عيشه ومعاشه وأرضه وصحته، إال أنه مع ذلك يقاوم ويتكيف ويتمسك 
بخيط الرجاء واألمل في اهلل أواًل، وفي أن يعقب الشدة الفرج والرخاء واالستقرار 
والسالم. ومن تلك الحيثيات وغيرها جاء هذا العدد كأحد أشرعة النجاة ليسلط الضوء 
أنها  على  فة  معرَّ وهي  اإلنسان،  حقوق  من  حقًا  تعد  التي  االجتماعية  الحماية  على 
ومستويات  الفاقة  حدة  وتخفيف  لتقليل  المصممة  والبرامج  السياسات  من  مجموعة 
التدخالت  من  العديد  خالل  من  النامية،  المجتمعات  من  الكثير  في  المتفشية  الفقر 
اإليجابية وسياسات الحماية االجتماعية، في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية من 
األسر  مداخيل  زيادة  من خالل  والمستدام  الشامل  النمو  ودعم  الفقر  من  الحد  أجل 
المعيشية والنهوض باإلنتاجية والتنمية البشرية وحفز الطلب المحلي وتسهيل التحول 
العمل الالئق والعدالة االجتماعية، وتطبيق حق اإلنسان  الهيكلي لالقتصاد وتعزيز 
المتمثل في توفير الضمان االجتماعي للجميع. ومن المهم أن تكون برامج الحماية 

سية للمجتمع.  االجتماعية في إطار من برامج العمل المؤسَّ

ولما كانت الحماية االجتماعية إحدى الوسائل الرئيسة للتخفيف من آثار النزاعات 
أهم  أحدى  تمثل  أيضا  فإنها  المبكر،  واالنتعاش  الصمود  أدوات  وإحدى  والجوائح 
اليمن  وضع  في  خاصة  االجتماعي،  والتأمين  االجتماعي  األمان  شبكة  مرتكزات 
والتعاون  التخطيط  وزارة  قامت  فقد  كله  لذلك  و  الحالي،  واالجتماعي  االقتصادي 
الدولي بدور كبير و هام لحشد الدعم الدولي لضمان صمود مظلة الحماية االجتماعية 

في اليمن وأيضًا ضمان تكيفها مع تعدد وتطور األزمات و انتشار األوبئة. 

تناوله على جزأين في  االجتماعية وألهميته سيتم  الحماية  فإن موضوع   وعليه 
نشرتنا الشهرية؛  يشتمل األول  منهما  )العدد الحالي(  على خلفية للحماية االجتماعية 
الصناديق  أنشطة  وتحليل ألهم  استعراض  ثم  اليمن، ومن  في  المتالحقة  واألزمات 
والمؤسسات والهيئات الوطنية. بينما يغطي الجزء الثاني )العدد القادم للنشرة( جوانب 
عدة متصلة بجائحة كورونا مع تدخالت المؤسسات الدولية والوكاالت المانحة ذات 
الصلة ببرامج الحماية االجتماعية و دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حشد 
موارد المانحين لتمويل خطط وبرامج الحماية االجتماعية وتعزيز قدراتها المؤسسية 
والتنفيذية، وسيقدم أيضًا  هذ الجزء  تقييمًا لمدى فاعلية نظام الحماية االجتماعية في 
اليمن خالل الفترة من 2015 وحتى اآلن وصواًل إلى إبراز أهم األولويات والسياسات 

التي تساعد متخذ القرار في رسم وتطوير وتوسيع منظومة الحماية االجتماعية.

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                                

العدد التقديري لألشخاص ذوي 
االحتياج في األمن الغذائي 2020
)األوتشا، يونيو 2020(

)األوتشا، يونيو 2020()األوتشا، يونيو 2020(

)الفاو، مايو 2020(

)الفاو، مايو 2020(

)الفاو، مايو 2020( )األوتشا، يونيو 2020(

العدد التقديري ذوي االحتياجات 
في المياه والنظافة والصرف الصحي 

2020

العدد التقديري لألشخاص ذوي 
االحتياج في التغذية الصحية 

2020

متوسط نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية )الدقيق، السكر، األرز، زيت الطبخ( 
في مايو2020  مقارنة بالشهر السابق 

العدد التقديري ذوي 
االحتياجات في الحماية 2020

سعر صرف الدوالر في السوق 
الموازي للمحافظات الجنوبية

سعر صرف الدوالر في السوق 
الموازي للمحافظات الشمالية

مليون شخص20.1

%2.7 مليون شخص7.4مليون شخص20.2

ريال686مليون شخص14.2 ريال610

أواًل: خلفية عن احلماية االجتماعية واألزمات املتالحقة 
يف اليمن 

ثانياً : برامج احلماية االجتماعية على الصعيد الوطين

في هذا اإلصدار: 

: خلفية عن احلمايــة االجتماعيـــة واألزمــــات 
ً
أوال

املتالحقة يف اليمن  
ال يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، بعد أكثر من 
خمس سنوات من الصراع المتصاعد. فقد أسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية 
اليمن  الخدمات األساسية. كما أن تفشي وانتشار جائحة كورونا في  الحيوية في تعطيل 
يزيد من معاناة األسر المعيشية والمجتمعات وخاصة الفقيرة والمعدمة، ويفاقم من األزمة 

االقتصادية والمعاناة اإلنسانية. 

هذه  في  فاعلة  استجابة  في  حاسمًا  دورًا  االجتماعية  الحماية  برامج  تلعب  لذلك  و 
التي تهدف  السياسات والبرامج  الحماية االجتماعية مجموعة من  تمثل  الظروف. حيث 
للقضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات األساسية 
االجتماعية  الحماية  توفير  منه. وبغرض  األدنى  الحد  أو  بمستوى معيشي الئق  والتمتع 
والتخفيف من الفقر في اليمن، وقد أنشئت شبكة األمان االجتماعي في اليمن عام 1996. 
وصندوق  التقاعد  بصناديق  والمتمثلة  االجتماعية  الحماية  مكونات  أبرز  على  واشملت 
الرعاية االجتماعية، والصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال العامة، والتمويل 

األصغر. 

وتقوم هذه المكونات بمساعدة األسر األشد فقرًا وتضررًا على مواجهة اآلثار السلبية 
لإلصالحات والصدمات االقتصادية وآثار التغيرات المناخية من خالل: تقديم مساعدات 

نقدية، تدريب، تمويالت صغيرة وأصغر، أشغال عامة، وتنمية مجتمعية. 

كما أن صناديق التأمينات االجتماعية تعتبر من اآلليات األساسية للحماية االجتماعية 
الرسمية في اليمن، من خالل حماية المؤمن عليهم وتقديم المعاشات التقاعدية والتعويضات 

مثل: ترك الخدمة، التجهيز والتكفين، وإصابة العمل وغيرها . 

المتصاعدة وحدوث  اليمن أزمات مركبة تتمثل في الحرب  2015، يواجه  ومنذ عام 
آثارًا  وتركت  العربي،  البحر  ساحل  على  المطلة  المحافظات  ضربت  التي  األعاصير 
فرص  تقليص  حيث:  من  أصاًل،  المنهك  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  على  مدمرة 
العمل والدخل وتصاعد أسعار المستهلك، وكذلك تفاقم أزمة السيولة وتفاقم وضع الموازنة 
العامة وخاصة وضع األجور والمرتبات وتراكم المديونية والعجز  ومحدودية وصول 

الفئات الضعيفة إلى الخدمات كالتعليم والصحة والمياه.

)اجلزء االول(
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الشكل)1(: أسوأ عشر أزمات غذائية يف التقرير العاملي حول أزمات الغذاء 2020
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أظهر التقرير العالمي حول األزمات الغذائية 2020، أن ثمة عشر دول من بينها اليمن تمر بأسوأ عشر أزمات غذاء عام 2020 كانت تشكل في مجموعها 
66% من مجموع السكان المصنفين في حالة األزمة أو أسوأ، أي ما يعادل 88 مليون شخص )الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية، التقرير العالمي عن األزمات 

الغذائية- 2020(. 

ويبين الشكل )1( أن اليمن يحتل المركز األول بين أسوأ عشر أزمات غذائية بحسب التقرير العالمي حول أزمات الغذاء خالل عام 2020 وبالرغم من 
التخفيف النسبي للمساعدات اإلنسانية من حدة األزمة اإلنسانية، إال أن هناك 15.9 مليون شخص ينامون جوعى كل يوم بحسب التقرير . وتشير التقديرات 

بأن هناك 20.1 مليون شخص يمني سيعانون انعدام األمن الغذائي في ظل غياب المساعدات الغذائية المستدامة.

يبين الشكل )2( االنتشار السريع لفايروس كورونا )COVID-19( واالرتفاع المتزايد في أعداد اإلصابات الكبيرة في اليمن، على الرغم من عدم تتابع 
البيانات في معظم المحافظات الشمالية. حيث انتشر بصورة مخيفة، فمنذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في حضرموت في 10 أبريل ارتفع عدد الحاالت 
المسجلة إلى 58 حالة في 11 مايو لترتفع عدد الحاالت المصابة إلى 488 حالة إصابة في 8 يونيو بزيادة 430 حالة خالل شهر تقريبًا، ليصل عدد اإلصابات 
المؤكدة إلى 889 حالة إصابة في 16 يونيو أي بزيادة 401  حالة خالل أسبوع. كما بلغ عدد الوفيات 215 حالة بمعدل 25% من عدد اإلصابات وهو معدل 
مرتفع جدًا مقارنة مع المستوى العالمي 5%، وهذا يشير إلى االرتفاع المتسارع في أعداد اإلصابة واالنتشار السريع لجائحة كورونا في اليمن من جهة، 

وضعف النظام الصحي على مواجهته من جهة أخرى.

إن فيروس كورونا المستجد )COVID-19( هو اآلخر قد يكون كارثيًا بالنسبة للماليين من المحتاجين في اليمن الذين هم بالفعل يعانون من الحرمان 
وشظف العيش ويتدحرجون نحو حافة الهاوية. كما أنه يمثل صدمة عنيفة لماليين آخرين ممن ال يمكنهم توفير الغذاء وال قوت يومهم إال من خالل الحصول 
على أجر. حيث تؤدي عمليات اإلغالق والركود االقتصادي المحلي إلى توقف مصدر رزق تلك الفئات. ورغم أهمية التدخالت للحد من زيادة خطر المجاعة 
في اليمن، إال أن األوضاع ال تزال متردية كما أن انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( وانتشار األوبئة والحميات في بعض المدن اليمنية سيزيد 

من عدد األشخاص الذين يعانون من أزمات غذائية ما لم ُتتخذ خطوات عاجلة للتصدي لها.

يبلغ العدد التقديري لألشخاص ذوي االحتياجات في التغذية الصحية لعام 2020 حوالي 7.4 مليون شخص ) األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية يونيو-  ديسمبر 
2020(. كما أن ثلث األسر تقريبًا تعاني من فجوات في نظمها الغذائية، وتكاد ال تستهلك أي أطعمة من البقوليات والخضراوات والفاكهة ومنتجات األلبان 
واللحوم )https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency(. وتظل معدالت سوء التغذية بين النساء واألطفال في اليمن من بين أعلى المعدالت على 
مستوى العالم، حيث يحتاج 1.2 مليون امرأة و 2.1 مليون طفل إلى العالج من سوء التغذية المعتدل أو الحاد. ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 57% منذ أواخر 
عام 2015، وهو ما يهدد حياة هؤالء األطفال ومستقبلهم. وتشتري أكثر من نصف األسر قاطبًة المواد الغذائية بالدَّيْن )باآلجل(، وبزيادة قدرها 50% تقريبًا 
مقارنة بمستويات ما قبل األزمة، حيث تم توقيف صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي والعام منذ سبتمبر 2016 في بعض محافظات الجمهورية بسبب 
انقسام العمليات المالية للبنك المركزي بين صنعاء وعدن - مما أثر على ما يقرب من 30% من اليمنيين الذين يعتمدون على الرواتب الحكومية والمعاشات 

.)https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency( .التقاعدية

 تفاقم الوضع اإلنساين وتراجع برامج احلماية االجتماعية  

زيادة خماطر انتشار فريوس كورونا واحلماية االجتماعية 

Source: 2020 GLOBAL REPORT ON FOOD CRISES, YEMEN IPC ACUTE FOOD INSECURITY ANALYSIS, DECEMBER 2018 JANUARY 2019.
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الشكل)2(: منحىن انتشار فريوس كورونا )COVID-19( يف اليمن؛ من 1 مايو إىل 16 يونيو2020 
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املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية (األوتشا) يونيو 2020

تشري تقديرات واضعي النماذج إىل
أنه � السيناريو االكثر احتماًال قد

يصاب 55% من سكان اليمن، ومن
املحتمل ان ميوت أكثر من 42 ألف 

شخص ومن املرجح أن يكون
300 ألف شخص حباجة إىل دخول

املستشفى. مامل يتم على الفور
استحداث تدابري شاملة للتخفيف 

والكبح والتقيد ا، فإن اليمن رمبا 
تواجه سيناريو أسوأ.

Source: Yemen Covid-19 Tracker: https://yemen-corona.com/,  https://www.coronatracker.com/ar/country/ye .)COVID-19( الـمصدر: اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ملواجهة كورونا

لقد أصبح فيروس كورونا المستجد اآلن في مرحلة انتقال العدوى المتقدمة في اليمن. حيث تشير تقديرات واضعي النماذج إلى أنه في السيناريو األكثر 
احتمااًل قد يصاب55% من السكان، ومن المحتمل أن يموت أكثر من 42,000 شخص ومن المرجح أن يكون 300,000 شخص بحاجة إلى دخول المستشفى 
)األوتشا، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن يونيو- ديسمبر 2020(. ما لم يتم على الفور استحداث تدابير شاملة للتخفيف والكبح والتقيد بها، فإن اليمن ربما تواجه 

سيناريو أسوأ. 

إن خطر تفشي فيروس كورونا )COVID-19( يعتبر مرتفعًا. حيث يعمل النظام الصحي في اليمن بالفعل بطاقة تقدر بـ %50 فقط من قدراته المتواضعة. 
https://www.reuters.com/article/( 2020 وكان هناك 500 اختبار متاح في البالد في أوائل أبريل 2020، مع 120 اختبارًا فقط تم إجراؤها حتى 30 أبريل

us-health-coronavirus-yemen-case/(. وعالوة على ذلك، تعاني اليمن من ظروف سيئة لخدمات الصرف الصحي في معظم أنحاء اليمن، مع محدودية 
الموارد المتاحة لتحسينها. وفي الوقت نفسه ال تزال اإلجراءات الوقائية والرقابية في الموانئ وقيود الحركة الداخلية جارية. كما أدت آثار حظر التجوال 
وخفض ساعات العمل إلى انخفاض النشاط التجاري وانخفاض فرص العمل العرضي )المؤقت( - وهو مصدر مهم لدخل الكثير من األسر الفقيرة - في 
العديد من المجاالت )https://fews.net/east-africa/yemen/food-security-outlook-update/april-2020(، خاصة مع تزايد عدد المحافظات التي ينتشر فيها 
الوباء )https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-covid-19-preparedness-and-response-snapshot-30-may-2020-enar/(.  وبالتالي فإن هناك حاجة 
ماسة وضرورية لدعم برامج الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي للفقراء واألكثر ضعًفا في اليمن خالل المرحلة العاجلة والمقبلة من مساعدة 

الطوارئ للتصدي لجائحة كورونا.

: برامج احلماية االجتماعية على الصعيد الوطني
ً
ثانيا

النقدية  تقديم اإلعانات  إلى  الفقراء، ويهدف بشكل أساسي  للتخفيف من معاناة  الرعاية االجتماعية أحد مكونات شبكة األمان االجتماعي  يعتبر صندوق 
والعينية للفئات األكثر فقرًا باإلضافة إلى خدمة التدريب والتأهيل للفقراء والمشاريع 
يكفل  وبما   .)2019 السنوي  التقرير  االجتماعية،  الرعاية  للدخل)صندوق  المدرة 
تخفيف معاناتهم ورفع مستواهم المعيشي، والعمل على إلحاقهم بالبرامج التدريبية 
إلكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من االلتحاق بسوق العمل، 
وعلى مدى السنوات السابقة حرص الصندوق على تطوير نشاطه من خالل اتخاذه 

لعدد من التدابير واإلجراءات لضمان تقديمها للمستفيدين في أوقاتها المحددة .

يستهدف صندوق الرعاية االجتماعية فئات اجتماعية ضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا 
دعم  تستحقان  رئيستين  اجتماعيتين  مجموعتين  إلى  تصنيفها  تم  وقد  الغالب،  في 
من  للعديد  وفقًا  فئات مصغرة  على  منهما  واحدة  كل  وتشمل  الصندوق،  ومساعدة 

المعايير الفنية االجتماعية والصحية واالقتصادية للتمييز بينها وهي:

أ - الفئات االقتصادية: وهي الفئات القادرة على االلتحاق بسوق العمل مثل المرأة 
التي ال عائل لها والعاطل عن العمل. 

العمل  بسوق  االلتحاق  على  القادرة  غير  الفئات  وهي  االجتماعية:  الفئات  ب - 
وتشمل المعاق كليًا والمعاق جزئيًا بصورة دائمة، والمعاق كليًا أو جزئيًا بصورة 

مؤقتة، واليتيم مع مراعاة أن ال يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة. 

أواًل: شبكة األمان االجتماعي

1.1- الفئات املستهدفة

1- صندوق الرعاية االجتماعية

الشكل)3(: توزيع احلاالت املستفيدة حسب الفئات االقتصادية واالجتماعية؛ )%(

املسنون
34%

األيتام
4%

نساء بدون
عمل

24%

العاطلون
عن العمل

27%

املعاقون
11%

الـمصدر: نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمن، العدد )9( نوفمرب 2015 
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وقد بلغ عدد الفقراء المشمولين بمساعدة صندوق الرعاية االجتماعية في عموم محافظات الجمهورية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 نحو 1.5 
مليون حالة مستفيدة، توزعت بنسبة 55% و 45% لكل من الذكور واإلناث على التوالي بمبلغ ربعي حوالي 23.18 مليار ريال ويوضح الشكل )3(، توزيع 

الحاالت المستفيدة حسب نوع المستفيد.

لقد توسعت قدرات صندوق الرعاية االجتماعية في االنتشار وتغطية خدماته االجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية وعلى مستوى الحضر والريف 
فيها. وقد حرص الصندوق على تطوير نشاطاته من خالل العديد من التدابير واإلجراءات لضمان وصول المساعدات للمستفيدين في أوقاتها المحددة. 

ويعتمد صندوق الرعاية العديد من البرامج -وفق معايير محددة- لتنفيذ أنشطته المختلفة؛ أهمها :

 ) UNICEF, Lessons Learned and Good Practice; Humanitarian cash transfer Programme, 2016(

نتيجة لعدم قدرة الصندوق على االستمرار في تقديم خدماته وخاصة مع بداية الحرب والصراع منذ مارس 2015، فقد قامت منظمة اليونيسف و بالتعاون 
مع صندوق الرعاية االجتماعية بتأسيس برنامج الحواالت النقدية اإلنسانية بهدف رعاية المهمشين والفقراء وتقديم الدعم لهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم 
األساسية و تسهيل وصولهم للخدمات االجتماعية. ولتنفيذ البرنامح تم تجميع البيانات وتسجيل األسر المستهدفة مستندًة على عدة مسوحات بعضها كانت قد 
تمت في العام 2014 خاصة بالمهمشين في تعز والبعض اآلخر تم إجراءؤها في العام 2016 في محاوي صنعاء وأيضًا في مديريتي صالة والقاهرة في تعز.
ومن خالل المرحلة األولى للبرنامج والتي تم تطبيقها في 10 مديريات في أمانة العاصمة و 9 مديريات في تعز، تلقت كل أسرة مبلغًا شهريًا قدره 21,500 
ريال يمني /100 دوالر أمريكي )بحسب سعر صرف بداية العام 2016( لمدة ستة أشهر. وقد بلغ عدد المستفيدين 77,304 )37% في صنعاء و 63% في 

تعز( منهم 62% أطفال.
تأثرًا من الصراع )من غير  للبرنامج في تعز في مديريتي صالة والقاهرة لألسر األكثر فقرًا واألشد  الثانية  وفي أغسطس 2016، تم تطبيق المرحلة 
المهمشين(، حيث تلقت األسر التي لديها أطفال مبلغًا شهريًا قدره 21,500 ريال يمنيى أما التي ليس لديها اطفال تلقت 10,750 رياأًل يمنيًا /50 دوالرًا 

أمريكيًا. و بلغ عدد األسر المستفيدة 5,697.

)UNICEF; PMU of Emergency Cash Transfers, June 2020( 

بعد أن تم إيقاف صرف المساعدات الخاصة بمستفيدي صندوق الرعاية االجتماعية بسبب الصراع، وافقت اليونيسف وبتمويل ودعم فني من البنك الدولي 
على دعم توصيل التحويالت النقدية الى المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية البالغ عددهم حوالي مليون ونصف أسرة وتؤثر على حوالي 9 مليون 
فرد في 22 محافظة على مستوى الجمهورية ) 333 مديرية(، ولذلك تم اطالق مشروع التحويالت النقدية الطارئ لتقديم أموال منقذه للحياة لألسر األكثر 
فقرًا وضعفًا مع الحفاظ على أرضية الحماية االجتماعية بهدف تسليم المشروع مرة أخرى الى صندوق الرعاية االجتماعية بمجرد توفر الظروف المناسبة .

للمستفيدين  الدفع  النقدي لضمان  التسليم  التعديالت الالزمة آللية  الدفع مع اجراء  الرعاية االجتماعية في عمليه  المشروع على معايير صندوق  ويعتمد 
خاصة مع ظروف الحرب والصراع الحالية، وقد تم تنفيذ هذا المشروع من قبل اليونيسف بالكامل منذ أغسطس 2017 وبالشراكة مع مقدمي الخدمة من 
القطاع الخاص عن طريق التعاقد معهم لتسليم النقد للمستفيدين. وأنشأ المشروع آلية شاملة لمعالجة المظالم وتجميعها من خالل مركز االتصال والموظفين 
في الميدان وتحليلها ومعالجتها من خالل فريق مختص يقدم ايضًا التغذية الراجعة الى المستفيدين.  ولضمان حصول الشخص المعني والمناسب بالمساعدة 
النقدية أنشأ المشروع عملية تحقق شاملة لمرة واحدة من الهوية وتأكيد األهلية وفقًا لقائمة المستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية قبل الصراع، وأجريت 
عملية التحقق خالل أول دورتين من قبل منظمة محليه خاصة تم التعاقد معها لتصبح جزء ال يتجزأ من آلية معالجة المظالم في المشروع. باإلضافة إلى ذلك 
قدم المشروع خدمات إضافية للمستفيدين األكثر ضعفًا والغير قادرين على الحضور الى مواقع الدفع المحددة منهم كبار السن أو ذوي االحتياجات الخاصة، 

أو األشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو النساء الحوامل عن طريق توصيل التحويالت النقدية الى منازلهم.

وقد أكمل المشروع منذ بدايته سبع دورات لدفع التحويالت النقدية، إضافة الى الدورة الثامنة القائمة حاليًا. فعلى الرغم من التحديات العديدة الكامنة في تقديم 
المساعدة النقدية في مناطق النزاع، فقد كانت اإلنجازات ثابتة ومستمرة طوال دورات الدفع السابقة، حيث وصلت إلى 1.41 مليون مستفيد في كل دورة مع 
ضمان معايير عالية في جودة الخدمة والمساءلة تجاه المستفيدين. و أثناء التنفيذ، قامت اليونيسف ومن خالل وحدة إدارة المشاريع المخصصة، بتكييف آليتها 
باستمرار مع التحديات الحالية، من خالل إدارة المخاطر المتسقة والشاملة، بهدف تحسين تقديم الخدمات باستمرار والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتظهر نتائج المراقبة ما بعد التوزيع الطبيعة المنقذة للحياة للمستفيدين باستخدام التحويالت النقدية لتغطية احتياجاتهم العاجلة واألكثر إلحاًحا، حيث ينفق 
جميع المستفيدين تقريًبا أموالهم فور استالمها لشراء الطعام والرعاية الصحية وسداد الديون.  و النهج القائم على المخاطر آللية تنفيذ المشروع مع االلتزام 
النقد، ال سيما  قائمة على  لمبادرات إضافية  التمويل  تأمين  اليونيسف من  ثالث، مكن  قبل طرف  المحايد والمستمر من  المستفيدين والتقييم  بيانات  بحماية 

استهداف التعليم والقطاعات الصحية في اليمن، حيث التزال اليونيسف ملتزمة بتقديم التحويالت النقدية إلى السكان األكثر ضعفًا في اليمن.

1.2- النشاطات 

1.2.1- برنامج احلواالت النقدية اإلنسانية 

1.2.2- مشروع التحويالت النقدية الطارئ 
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)pdf / 2020النموذج المتكامل للدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي، منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( جميع الحقوق محفوظة © اليونيسف(

يستهدف النموذج المتكامل الفئات األشد فقرًا ونعني بهم سكان التجمعات العشوائية )المحاوي( والتي يسكنها في الغالب األسر التي تعرف بالمهمشين والتي 
وصل عدد أفرادها قبل اندالع الصراع الحالي إلى ما ال يقل عن 10% من إجمالي السكان في البلد   ) 2.5-3 مليون شخص(  وهم في الغالب محصورون 
في أعمال وضيعة في المدن الكبرى في البلد. أيضًا يسكن في هذه المحاوي-وفقًا لتقييم االحتياجات ومستوى االنكشاف - نازحون يشكلون تقريبًا10%  من 
سكان هذه المحاوي وهؤالء ُيعتقد تعذر استضافتهم من قبل األسرة واألقارب، إلى جانب أشخاص يكابدون حالة من الفقر المدقع بسببه فقدوا مأواهم ومساكنهم 

عندما عجزوا عن دفع إيجارها و/أو تسديد أي نفقات أخرى مرتبطة بالسكن. وقد تحقق من خالل هذا المشروع ما يلي:

استجابة لألزمة الحالية المستمرة في اليمن عملت منظمة اليونيسف وشركاؤها في مشروع التحويالت النقدية الطارئ على تدشين المشروع التجريبي 
الكاش بالس، وهو نهج يرمي إلى تحقيق منافع وخدمات اجتماعية لتحقيق نتائج ومخرجات تساعد على تمكين وتعزيز قدرة الفقراء األكثر فقرًا على الصمود 
في مواجهة الصدمات والضغوطات االجتماعية واالقتصادية. وقد تم تنفيذ هذا النموذج من خالل أسلوب إدارة الحالة، ويتكون من خدمات اجتماعية متكاملة 
في الصحة والتعليم واألحوال المدنية، والتي ستقدم إما مباشرة من المشروع أو إحالتهم إلى مقدمي الخدمات من خالل آلية إدارة الحالة. وقد استهدف المشروع 
التجريبي أشد الناس حرمانًا والذين يستهدفهم مشروع التحويالت النقدية ضمن قاعدة بيانات صندوق الرعاية االجتماعية. وتم التنسيق والتشبيك بين الجهات 
المشرفة على المشروع ومقدمي الخدمات وبما يضمن مساهمتها في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة ولضمان وصول المستفيد للخدمات. )صندوق الرعاية 

االجتماعية التقرير السنوي 2019(

المديرية في  التوسع إلى خارج  العاصمة )مديرية الوحدة(، وتم  التجريبي لمستفيدي صندوق الرعاية االجتماعية في أمانة  وتم تقديم خدمات المشروع 
المرحلة األخيرة من فترة عمل المشروع التي واكبت عملية صرف التحويالت النقدية وذلك لعدد 1173 أسرة منها 364 أسرة من خارج مديرية الوحدة. 
التي  أيضًا حصلت كافة األسر  62%. كما  بلغت نسبة اإلناث  بينما   %56 الخدمة حوالي  المستفيدة من  أفراد األسر  بلغت نسبة األطفال من إجمالي  وقد 
التعليم، وكل ما شابه ذلك.                   السليمة للرضع واألطفال، وأهمية  التغذية  الكوليرا، وممارسات  الوقاية من  تمت زيارتها على رسائل توعوية أساسية شملت 

 )UNICEF, Cash Plus: Multiplying The Benefits of Cash(

وفي المرحلة الثانية، تم استهداف مديريتين في أمانة العاصمة وهما )التحرير والصافية( ومدريتين في محافظة صنعاء وهما ) سنحان وهمدان(. ومع نهاية 
مايو 2020 بلغ عدد األسر المستفيدة 6,141 ) بعدد أفراد بلغ 46,928(، وتلقت جميع هذه األسر خدمات فحص اليود، ورسائل توعية للوقاية من كوفيد - 
19 ورسائل أخرى عن الصحة العامة و التغذية. وأيضًا خالل هذه المرحلة حظي األطفال على وجه الخصوص باالستفادة من خدمات مثل: استخراج شهادة 

الميالد والعديد من الخدمات الصحية مثل اللقاحات. أيضًا العديد من الحوامل والمرضعات حصلن على الخدمات الصحية وخدمات التغذية
)UNICEF; Social Policy May SitRep( 

-  25,328 فردًا تم التحقق منها وتسجيلها في كل من أمانة العاصمة وصنعاء.
-  35,179 فردًا تم تزويدها بسلة غذائية شهرية، بما فيهم قائمة التظلمات.
-  41,025 فردًا استفادوا من تدخالت إمدادات المياه والصرف الصحي. 

-  5,189 من اآلباء حصلوا على بطاقات شخصية لتمكين أبنائهم من الحصول على شهادات الميالد.
-  5,800 فردًا تلقوا رسائل متعلقة باإلتصال من أجل التنمية. 

-  إجراء مسح خارطة الخدمات االجتماعية. 
-  تأسيس شبكة لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمهمشين.

- تم إجراء تقييم الضعف واالحتياجات في كل من عدن، صنعاء و أمانة العاصمة.
- 33,515 شخصًا تم تسجيلهم في المرحلة األولى من النموذج، و 42,149 تم تقييمهم ليتم تسجيلهم في المرحلة الثانية.

- 35,179 من المهمشين تلقوا سالت غذائة شهرية، بما فيهم قائمة التظلمات، باإلضافة إلى العديد من الخدمات االجتماعية األساسية مثل إمدادات المياه 
والصرف الصحي، الصحة والتغذية.

- 47,614 مستفيد حصلوا و أحيلوا للخدمات االجتماعية األساسية )مثل التعليم ،الصحة والتغذية( وذلك في إطار مشروع الكاش بلس.
- 5,800  مستفيد تلقوا رسائل متعلقة بالتواصل من أجل التنمية وخاصة الرسائل المتصلة بـ كوفيد- 19.

1.2.3- مشروع النموذج املتكامل للدعم والتمكني االجتماعي واالقتصادي

1.2.4- مشروع الكاش بلس 

خالل العام 2019:

خالل العام 2020:

يعد الصندوق االجتماعي للتنمية، أحد آليات الحماية االجتماعية الوطنية الرئيسة ويهدف إلى مكافحة الفقر على المستوى الوطني. وينفذ الصندوق عملياته 
المجتمعية  التنمية  برامج رئیسة هي:  أربعة  أهدافه من خالل  لتنفيذ  الصندوق  فقرًا. ويسعی  األشد  للمجتمعات  األولوية  إعطاء  البالد مع  أنحاء  كافة  في 
الجغرافي،  لالستهداف  محددة  معايير  وفق  العمل(،  مقابل  )النقد  العمالة  کثيفة  واألشغال  واألصغر،  الصغيرة  المنشآت  وتنمية  القدرات،  وبناء  والمحلية، 

القطاعي، واالجتماعي لألنشطة يتم مراجعتها وتطويرها وفق الظروف واألزمات التي تمر بها البالد.

2- الصندوق االجتماعي للتنمية 

لقد عمل الصندوق منذ عام 2015 ، علی تکثيف عملياته بشکل مستمر بما ينسجم مع التطورات الناجمة عن الصراع المسلح في البالد، حيث يركز 
علی توفير الحماية االجتماعية من خالل إيجاد عمالة مدفوعة األجر ألکثر األسر واألفراد تأثرًا بالصراعات وعدم االستقرار، وخصوصًا ممن اضطرتهم 

2.1- جماالت االستثمارات 
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هذه الظروف إلی النزوح من مساكنهم ومناطقهم. وقد أعد الصندوق استراتیجیة االستجابة الطارئة لعامي 2016-2017 کامتداد للمرحلة الرابعة من 
عملياته السابقة خالل 2011-2015، ولتکثيف تدخالته مع تلك التطورات المؤسفة في البالد. وُطورت خطة االستجابة الطارئة لألعوام -2018 2020 
فقرًا واحتياجًا. كما  الضعيفة واألکثر  والفئات  النازحین  الخصوص  المختلفة، وعلی وجه  المجتمع  لشرائح  الملحة  التنموية واإلنسانية  االحتياجات  لتلبية 
يستثمر الصندوق االجتماعي موارده في12 قطاعًا رئيسًا للخدمات يستجيب من خاللها لتوفير الحماية والتخفيف من آثار الصراع والصدمات على حياة أشد 
المجتمعات ضعفًا وتضررًا، وينفذ الصندوق حاليًا خطة االستجابة الطارئة التي أطلقها لألعوام 2018 - 2020 من خالل برامجه المختلفة. والتي تستهدف 
شرائح المجتمع األكثر تأثرًا باألزمة وخصوصًا النازحين والفئات الضعيفة االكثر تضررًا من آثار الصراع القائم. وتعمل على تلبية االحتياجات األكثر 
إلحاحًا وإيجاد فرص لسبل العيش والوصول إلى الخدمات األساسية في التعليم والصحة والمياه باإلضافة إلى استمرار عمل برامج التمويل األصغر من أجل 

خدمة أصحاب األعمال الصغيرة واألصغر.

يتضح من الشكل )4( تزايد عدد المشروعات المنفذة بشكل عام بين عامي 2015 و2019 من 624 مشروعًا عام 2015 إلى 716 مشروعًا عام 2019، 
بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها عام 2017 إلى 383 مشروعًا، ويرجع ذلك إلى توقف مصادر التمويل الخارجية ومحدودية المصادر المحلية بسبب 
ظروف الحرب وما لحق بالمنشآت االقتصادية المختلفة من دمار جراء الحرب، وانخفاض مستوى اإليرادات المالية في الموازنة العامة. وقد ارتفعت تكاليف 

اإلنفاق للمشروعات المنفذة في نفس االتجاه من 103.87 مليون دوالر عام 2015 إلى 148.81 مليون دوالر عام 2019.

وارتفعت األهمية النسبية للمشروعات المنجزة في نشاط النقد مقابل العمل، حيث يحظى البرنامج باألهمية الرئيسة للصندوق، ويعد األكثر اعتمادًا في 
تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية، حيث بلغت أهميته النسبية حوالي %29.3 من إجمالي المشاريع المنفذة خالل الفترة المشار  إليها، يلي ذلك المشروعات 
في قطاع المياه والتي بلغت أهميتها النسبية 22.4% . وكانت أدنى نسبة للمشاريع المنفذة في قطاع التدخل المتكامل )والذي يهدف إلى تحسـين الظـروف 
الخاصة  الفئات ذات االحتياجات  الخدمات( وقطاعي  إلى مثـل هـذه  الوصـول  الخدمـات األساسـية وزيـادة فـرص  للفقـراء مـن خـالل تحسـين  المعيشـية 
وخدمات األعمال محققًة 0.2، 0.3، 0.5% على التوالي لكل منها وكما يتضح من الشكل )5(، وهي أيضًا تعكس أولويات منخفضة بالنسبة للصندوق، وأن 

هذه األنشطة ترتبط نسبيًا باهتمام صناديق أخرى.

وارتفعت بالتالي أيضًا األهمية النسبية للعمالة المؤقتة في المشاريع المنجزة من قبل الصندوق في قطاع النقد مقابل العمل محققًة 37% من إجمالي العمالة 
في مختلف المشاريع المنجزة خالل الفترة 2016-2019، يلي ذلك قطاع المياه وبما نسبته 17.4%، وتأتي أقل نسبة محققة في تشغيل العمالة المؤقتة في 

قطاعات التدخل المتكامل 0% ثم المنشآت الصغيرة والفئات ذات االحتياجات الخاصة بنسبة واحدة وهي  0.1% ، وكما يتضح من الشكل رقم )6(.

2.2- املشاريع املنجزة 

الشكل)4(: عدد املشاريع املنجزة للصندوق االجتماعي للتنمية وتكلفتها خالل الفترة 2015-2019 )مليون دوالر(

الشكل)5(: األمهية النسبية للمشاريع املنجزة ومسامهة الصندوق يف تكاليفها حسب القطاعات املستفيدة خالل  2016-2019؛ )%(
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الشكل)6(: األمهية النسبية للمستفيدين من املشاريع املنجزة للصندوق االجتماعي وأمهية العمالة املؤقتة إىل إمجايل كل من املستفيدين والعمالة املؤقتة
 حسب القطاعات املستفيدة خالل 2016-2019 ؛ )%(
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الـمصدر: الصندوق االجتماعي للتنمية، التقرير السنوي 2019،

وعلى مستوى التوزيع اإلقليمي لمشروعات الصندوق االجتماعي يتضح أن معظم المشروع تحت التنفيذ تتركز في محافظة تعز الذي بلغ عدد المشاريع 
فيها 98 مشروعًا، يلي ذلك محافظتا لحج والحديدة وبحوالي 56 مشروعًا لكل منهما ثم محافظة أبين وشبوة وحجة 54 و 51 و 50 مشروعًا لكل منها على 
التوالي. وكانت أقل المشروعات من نصيب محافظات: أرخبيل سقطرى واألمانة وعمران والمهرة وبعدد 10 و 12 و14 لكل منها على التوالي وكما يتضح 

من الشكل )7(.

ويأتي ذلك انعكاسًا لمستويات تجمعات الفقراء وارتفاع أعدادهم في هذه المحافظات، وبالتالي إيالء الصندوق االهتمام األكبر لهذه المحافظات وفقًا للمعايير 
ن الفقراء وتجمعاتهم السكانية. التي تم اعتمادها لتوزيع الموارد على محافظات الجمهورية وعلى معايير توطُّ

يعتبر مشروع األشغال العامة أحد أهم المكونات األساسية لشبكة األمان االجتماعي، وقد أنشئ هذا المشروع من أجل إيجاد أكبر قدر من فرص العمل 
للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وتوفير الخدمات األساسية للفئات األكثر احتياجًا وتحسين األوضاع االقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة كما يعمل على االرتقاء 

بمهنتي المقاوالت واالستشارات الهندسية المحلية، وهذه األخيرة ليست من صميم أهدافه إال أنها مهمة  في تطوير نشاط  المقاولين والمكاتب االستشارية.

3- مشروع األشغال العامة

اختار البنك الدولي مشروع األشغال العامة كشريك في تنفيذ مشروع االستجابة الطارئة لألزمة اإلنسانية في اليمن، الممول من البنك الدولي عن طريق 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ) UNDP( ،حيث تم تخصيص مبلغ 85 مليون دوالرًا لمشروع األشغال العامة للفترة من أغسطس 2016 حتى يونيو 

2019.) مشروع األشغال العامة، تقرير مشروع االستجابة الطارئة لألزمة اإلنسانية في اليمن، أغسطس 2016 - ديسمبر 2018(.

المتحدة  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  عبر  الدولي  البنك  من  الممول  واإلضافي(  )األصلي،  اليمن  في  اإلنسانية  لألزمة  الطارئة  االستجابة  مشروع  ويهدف 
)UNDP( بالشراكة مع مشروع األشغال العامة، )المرجع السابق( إلى التخفيف من تأثير األزمة الحالية على األسر والمجتمعات المحلية ومساعدتهم للتعافي 
من األزمة، وذلك باستخدام األنظمة المحلية وإعادة تقديم الخدمات الرئيسة من خالل دعم البنية التحتية وتحسين توليد الدخل، وخلق فرص عمل قصيرة 
األجل، مع استعادة الخدمات االجتماعية األساسية وإحياء المشاريع الصغيرة. وتحسين التغذية واألمن الغذائي باستهداف مديريات أكثر، وتقديم الدعم لتعزيز 

سبل العيش، وزيادة المبالغ المخصصة للمديريات لكي يتم مواجهة الطلب في المجتمعات المحلية. 

وتتركز أنشطة مشروع األشغال العامة كما يتضح من الشكل )8( على التعليم بدرجة رئيسة ثم الصحة والمياه وهي القطاعات التي تعاني من عجز وقصور 
كبير خاصة في األرياف وتعزيز سبل العيش للسكان هناك. 

3.1- املشاريع املنجزة 

3.1.1- مشروع االستجابة لألزمة اإلنسانية الطارئة يف اليمن
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الشكل)8(: األمهية النسبية لتوزيع عدد املشاريع املنجزة يف املراحل املختلفة ملشروع األشغال العامة حسب القطاعات املستفيدة؛ )%(

الشكل)10(: العالقة النسبية بني كل من املستفيدين واملشاريع املنجزة عرب مشروع األشغال العامة حسب املحافظات خالل 2018؛ ) %(
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عدد املشاريع املنجزةعدد املستفيدين للمشاريع املنجزة

الـمصدر: التقرير السنوي ملشروع األشغال العامة 2018،

الـمصدر: التقرير السنوي ملشروع األشغال العامة 2018،

وتأتي أيضًا استفادة المجتمع من تنفيذ المشروعات في توفير الكثير من فرص العمل وتعزيز مصادر 
في  العيش  وسبل  المعيشة  على  الفقراء  قدرات  ودعم  الصراع  من  المتضررة  المجتمع  لفئات  الدخل 
تجمعاتهم المختلفة، حيث بلغ عدد العمالة المستخدمة في تنفيذ المشاريع حوالي 1.1 مليون عامل خالل 
النسبة  المختلفة حيث كانت  المراحل  العامة، وتوزعت على  لتنفيذ مشاريع األشغال  المختلفة  المراحل 
العظمى من التشغيل في المرحلة الثالثة والرابعة حوالي 791 ألف عامل وبنسبة تقدر 72%، والمرحلة 
الثانية حوالي 244.3 ألف عامل وبنسبة %22.2، والمرحلة األولى 66 ألف عامل وبنسبة 6% وكما 
يتضح من الشكل )9(. وعمل المشروع على تمكين األسر والمجتمعات المحلية اليمنية من التكيف بشكل 
التكيف  على  القدرات  بناء  لجهود  مؤثرًا  حافزًا  وكان  الحالية،  لألزمة  المعيشية  التداعيات  مع  أفضل 

واالنتعاش.
وكان توزيع المستفيدين من المشروعات المنجزة في المحافظات انعكاسًا نسبيًا ألهمية المشاريع المنفذة 
من  المستفيدين  عدد  في  متصدرة  الحديدة  كانت  حيث  المحافظات  ترتيب  في  اختالف  مع  أيضًا،  فيها 
المشروعات المنفذة وبنسبة بلغت 13.2% من إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات األشغال العامة، 
رغم أن نسبة المشاريع المنفذة فيها لم تزد عن 6.2% من إجمالي المشاريع المنفذة عام 2018، ثم تأتي 
لحج في المركز التالي بنسبة 12.5%، وتعز في المركز الثالث بنسبة 9.1%، وحجة 8.8%، ثم أمانة 
العاصمة بنسبة 7.4%، وعدن 6.8%، ثم صنعاء وعمران بنسبة 5.8% لكل منهما، ثم إب %5.7، 
إجمالي  إلى   %1.2 بنسبة  سقطرى  نصيب  من  نسبة  أدنى  وكانت   ،%5.1 وذمار   ،%5.2 ثم صعدة 

المستفيدين من المشروعات المنفذة عبر األشغال العامة خالل 2018 وكما يتضح من الشكل )10(.

الشكل)9(: األمهية النسبية لتوزيع العمالة املحققة إىل 
إمجايل العمالة يف املراحل املختلفة  )ألف/ رجل/يوم(؛ %

%71.8

%22.2

%6

املرحلة الثانيةاملرحلة األوىل

املرحلة الثالثة والرابعة

الـمصدر: التقرير السنوي ملشروع األشغال العامة 2018،

تقوم مؤسسات التمويل األصغر بدور حيوي بالغ األهمية في الحد من البطالة وتوفير سبل العيش والتخفيف من الفقر من خالل تقديم الخدمات المالية 
إقامة المشاريع الصغيرة  الدخل المحدود من الشباب والرجال والنساء لمساعدتهم على  التي تشجع على االدخار وتمنح القروض الالزمة لذوي  المالئمة 

وامتالك األصول اإلنتاجية المدرة للدخل وتمكينهم من الحصول على تمويل ذاتي قابل لالستدامة.

وتعتبر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر في الصندوق االجتماعي للتنمية الداعم األساسي لقطاع التمويل األصغر في اليمن من خالل حشد دعم 
المانحين وتوجيهه نحو مؤسسات التمويل األصغر.

4- برامج ومؤسسات متويل املشاريع الصغرية واألصغر
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سعیًا من الشبكة إلی لعب دوٍر مسانٍد وفعاٍل في دعم التعافي واستعادة األعمال الصغیرة عبر صناعة التمویل الصغیر واألصغر، إال أنه وبسبب 
استمرار ظروف الحرب، قد تراجع عدد القروض المصدرة من 2372 قرضًا عام 2018 إلى2196  قرضًا عام2019 . وعلى العكس منها كل من عدد 
المقترضين وقيمة القروض الممنوحة، حيث زاد عدد المقترضين من 83.5 ألف مقترض إلى 86.09 ألف مقترض، وارتفعت قيمة القروض من 1527 

مليون ريال  إلى 1754 مليون ريال بين سنتي المقارنة، وكما يتضح من الشكل )11(.

ويرجع االنخفاض في عدد القروض إلى اإلجراءات المعقدة وشروط وضمانات تفوق قدرة الفقراء عند لجوئهم إلى المصارف اليمنية، بما فيها المصارف 
المختصة بالتمويل، أو غياب الرؤى المدروسة من قبل الجهات التمويلية، والذي يحول دون تغطية حاجة الفقراء وذوي الدخل المحدود إلى تمويل مشاريعهم 

الصغيرة لتساعدهم على اإلنتاج والخروج من دائرة الفقر. رغم ارتفاع عدد المقترضين وقيمة القروض الممنوحة بين سنتي المقارنة.

كما يرجع التحسن النسبي في قيمة القروض نتيجة استئناف منح التمويالت بحذر للمشروعات الصغيرة والتحول نحو تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافق 
مع احتياجات السوق خالل فترة المقارنة، مثل: خدمات التحويالت النقدية ومنح قروض الطاقة الشمسية والقروض الريفية. فضاًل عن اتباع استراتيجيات 

تعتمد على صرف تمويالت بحجم أكبر للمشروعات الصغيرة التي تعد مخاطرها أقل من المشروعات المتعثرة بسبب األزمة.

وتتوزع هذه القروض على مؤسسات التمويل الصغيرة واألصغر المختلفة والمنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تراجعت بشكل عام لمعظم 
للتمويل األصغر بين سنتي  14.8% إلى الصفر نصيب بنك األمل  المقارنة، حيث تراجع عدد القروض  التمويل الصغير واألصغر بين سنتي  مؤسسات 
المقارنة، وتراجع نصيب كل من المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر وبنك الكريمي للتمويل األصغر وبرنامج حضرموت للتمويل األصغر وبرنامج التضامن 
للتمويل األصغر من 20.2%، و17%، و13.4%، و9.1% إلى 9.5%، و16.4% و11.2% و7.8% إلى إجمالي عدد القروض المقدمة لمؤسسات التمويل 
األصغر لكل منها على التوالي، وكان االرتفاع من نصيب برنامج آزال للتمويل األصغر وبرنامج االتحاد للتمويل األصغر ومؤسسة نماء للتمويل األصغر 
حيث ارتفع نصيب كل منها من 4.5% و6.1% و14.9% إلى 10.8% و 6.9% و15.2% على التوالي وكما يتضح من الشكل )12(. وتأتي هذه التطورات 

كانعكاس لظروف الحرب وقلق مصادر التمويل وغيرها من العوامل المثبطة لنشاط اإلقراض. 

ومن الشكل )13( يتضح التوزيع النسبي لعدد المقترضين والمستفيدين من نشاط اإلقراض الصغير واألصغر، من أصحاب المشروعات الصغيرة واألصغر 
، حيث يتوزعون على مختلف مؤسسات التمويل الصغير واألصغر بحيث كانت األهمية العظمى للمقترضين من نصيب بنك األمل للتمويل األصغر وبنسبة 
بلغت 39.3% من إجمالي المقترضين، رغم أن أهميته النسبية في اإلقراض كانت ال تزيد عن 3.8% من إجمالي القروض الممنوحة لمختلف مؤسسات 
التمويل الصغيرة واألصغر خالل 2019، ثم تأتي المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في المركز التالي من حيث عدد المقترضين الذين بلغوا 14%، وبلغت 
قيمة القروض 10.1% من إجمالي اإلقراض، ثم تأتي مؤسسة عدن في المركز الثالث من حيث عدد المقترضين وبنسبة 11.4 % بينما نصيبها في اإلقراض 
صفر%، ويأتي برنامج حضرموت في المركز التالي وبنسبة 8.1 % من إجمالي عدد المقترضين، ونسبة 6.2 % من قيمة القروض الممنوحة، ثم مؤسسة 
إنماء وبنسبة 6.6 % من عدد المقترضين، ونسبة 9.6 % من إجمالي عدد القروض، ويأتي بنك الكريمي في المركز الخامس من حيث عدد المقترضين 
وبنسبة فقط 5.6 % ، بينما بلغت نسبته في اإلقراض 47.3 % من إجمالي قيمة القروض الممنوحة لمؤسسات التمويل الصغيرة واألصغر، والنسب الباقية 

من نصيب المؤسسات األخرى للتمويل األصغر .

شبكة اليمن للتمويل األصغر

الشكل)11(: مقارنة لعدد القروض واملقترضني وقيمة القروض عرب التمويل األصغر خالل 2019-2018

الشكل)12(: مقارنة لعدد القروض املمنوحة ملنشآت التمويل الصغرية واألصغر حسب املستفيد خالل 2019-2018 )%(
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الـمصدر: تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية 2019

الـمصدر: تقارير الصندوق االجتماعي للتنمية 2019-2018
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الشكل)13(: العالقة بني عدد املقترضني وكل من قيمة القروض وعدد القروض للتمويل األصغر حسب املستفيد خالل 2019 ؛ )%(
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الـمصدر: تقرير الصندوق االجتماعي للتنمية 2019

ثانياً : التأمينات االجتماعية

يعتبر نظام التأمينات االجتماعية أحد آليات الحماية االجتماعية التي تساهم في منح الشعور باألمان واالستقرار االجتماعي واالقتصادي لألفراد واألسر 
المؤمن عليهم من خالل دفع معاشات التقاعد والتعويضات في اليمن، ويحق للموظف الحصول على معاش تقاعدي عندما يكون قد عمل لمدة 35 عامًا أو 
بلغ سن الستين من عمره في الوظيفة، ويعد التأمين االجتماعي من الحقوق التي تنص عليها القوانين واالتفاقيات المحلية والدولية. ويتكون الهيكل المؤسسي 

لنظام التأمين االجتماعي الرسمي في اليمن من أربع مؤسسات هي كالتالي:
1. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات )التأمين على العاملين في الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط(.

2. المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )الـتأمين على العاملين في القطاع الخاص(.
3. صندوق تقاعد الداخلية واألمن )التأمين على العاملين في القطاع األمني(.

4. صندوق التقاعد العسكري )التأمين على منتسبي القوات المسلحة(.
و تقوم مؤسسات التأمين االجتماعية بدور حيوي في حماية المؤمن عليهم من خالل تقديم التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، 
وال تقدم خدمات التأمين الصحي في الغالب لمنتسبيها. وكذلك، ال يوجد في اليمن تأمين ضد البطالة للسكان في سن العمل، وهذا يعكس القصور الواضح في 

خدمات التأمين المتاحة للمؤمن عليهم حتى قبل الحرب. 

العام  والقطاعين  للدولة  اإلداري  الجهاز  لموظفي  اجتماعية  االجتماعي كمظلة  األمان  تحقيق  في  دورًا محوريًا  والمعاشات  للتأمينات  العامة  الهيئة  تقدم 
محافظات  عموم  في  بعدهم  من  والمستحقين  والمتقاعدين  عليهم  المؤمن  لشريحة  واالجتماعية  التأمينية  الحماية  توفير  في  فعال  بشكل  وتسهم  والمختلط، 
الجمهورية، وتقوم بتطوير طرق تقديم الخدمات التأمينية والمحافظة على المركز المالي لصندوق الهيئة، والحفاظ على القيمة الحقيقية لألموال من خالل 

استثمار المتاح من الفوائض النقدية والمساهمة في دعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للدولة.
لقد تزايد عدد المؤمن عليهم نسبيًا من 600.3 ألف مستفيد عام 2015 إلى 603.1 ألف مستفيد عام 2019، وارتفع العدد التراكمي للمتقاعدين من 121.9 
ألف إلى 123 ألف متقاعد بين سنتي المقارنة وكما يتضح من الشكل )14(. والتغير السنوي محدود بالنسبة لرقم المتقاعدين وخاصة في الفترة األخيرة مع 

ظروف الحرب والصراع، و مع ظروف الحرب تم توقيف أي تقاعد جديد. 

هيكل التأمني االجتماعي 

1- اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات

الشكل)14(: مقارنة عدد املؤمن عليهم وعدد املتقاعدين التراكمي خالل 2015-2019؛ باأللف

600.6

121.9

603.1

123.5

603.1

123.5

603.1

123.0

603.1

123.0

20152016201720182019
عدد املؤمن عليهم (باأللف)عدد املتقاعدين التراكمي (باأللف)

الـمصدر: اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات - التقارير السنوية 2015 -2019
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تم تثبيت رقم المؤمن عليهم في السنوات 2016-2019 لعدم توفر البيانات المحدَّثة للمؤمن عليهم بسب ظروف الحرب. وبسبب ظروف الحرب والصراع 
توقفت الكثير من نشاطات االقتصاد وتوقف صرف مرتبات الموظفين وتراجعت بالتالي االيرادات التأمينية بشكل عام بين عامي 2014-2018 من 86.28 
مليار ريال عام 2014 إلى 45.41 مليار ريال 2018، بعد أن كانت ارتفعت إلى 91.96 مليار ريال عام 2016 وكما يتضح من الشكل )15(. وكان البنك 
الدولي قد أشار مؤخرًا )التقرير الشهري، أحدث المستجدات االقتصادية في اليمن، مارس 2020( إلى استئناف صرف المعاشات التقاعدية للمستفيدين في 

المحافظات الشمالية منذ أواخر يناير 2020.

وبالنسبة للنفقات التأمينية السنوية يتضح من الشكل )15( أنها تجاوزت 73 % عام 2015 ، وكانت أدنى نسبة لها عام 2017 عند مستوى 44.4 % من 
إجمالي اإليرادات التأمينية لنفس السنة. مما يعكس االرتفاع النسبي الكبير في النفقات التأمينية على المؤمن عليهم إلى إجمالي اإليرادات التأمينية، ويضعف 

بالتالي من مستوى الموارد التأمينية التي تؤمن مستوى عاليًا نسبيًا من الموارد لتوجيهها نحو االستثمار وتنمية الموارد التأمينية للمستفيدين. 

الشكل)15(: تطور كل من اإليرادات والنفقات التأمينية ونسبة النفقات إىل اإليرادات التأمينية اهليئة العامة للتأمينات  خالل  2018-2014

الشكل)16(: مقارنة لألمهية النسبية للمعاش التقاعدي للهيئة العامة للتأمينات إىل اإليرادات والنفقات التأمينية خالل  2014-2018؛ )%(

86.2884.40
91.96

65.10

45.41

2015 2014201620172018
إمجايل اإليرادات التأمينية ( مليار ريال)إمجايل النفقات التأمينية( مليار ريال)نسبة النفقات التأمينية / إمجايل اإليرادات التأمينية

59.08
61.6664.24

28.90
28.91

68.5
73.169.9

44.4

63.7

7370

103

154

100100

232

242

748279121
183

20142015201620172018
املعاش التقاعدي الكلي / اإليرادات التأمينية %املعاش التقاعدي الكلي / النفقات التأمينية %

إيرادات االستثمار / اإليرادات التأمينية %

الـمصدر: اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات - التقارير السنوية 2015 -2019

الـمصدر: اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات - التقارير السنوية 2015 -2019

يتضح من الشكل )16( ارتفاع نسبة المعاشات التقاعدية إلى إجمالي النفقات التأمينية حيث بلغت 100 % عام 2015 ووصلت إلى 242 % في عام 2018. 
مما يعكس معه االرتفاع الكبير للمعاشات السنوية إلى إجمالي اإلنفاق التأميني !! كما ترتفع نسبة المعاشات التقاعدية إلى إجمالي اإليرادات التأمينية حسب 
مصادر البيانات، حيث ارتفعت نسبتها من 73%عام 2015 إلى 154 % عام 2018. وهذا االرتفاع لنسبة المعاشات إلى االيرادات التأمينية قد قابلها ارتفاع 
في نسبة اإليرادات االستثمارية إلى نسبة اإليرادات التأمينية، بمعنى أن جزًء من المعاشات التقاعدية يتم تغطيته من مصادر أخرى للهيئة غير اإليرادات 

الـتأمينية مثل اإليرادات االستثمارية.

املعاشات التقاعدية 
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تزايد عدد المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات من حوالي 407.7 ألف مستفيد عام 2015 إلى 447.2 ألف مستفيد عام 2019، وتزايدت قلياًل  أعداد 
المتقاعدين من 11.2 ألف متقاعد إلى 12.4 ألف متقاعد بين سنتي المقارنة وكما يتضح من الشكل )17(. 

بحسب بيانات )دائرة التقاعد العسكري(، بلغ عدد المتقاعدين العسكريين حوالي 154014 مستفيدًا، يتوزعون بين المحافظات الشمالية بنسبة 60.7 % 
والمحافظات الجنوبية 39.3 % إلى إجمالي الجمهورية اليمنية، وتوزعت أيضًا بين فئات متقاعدين ومعوقين ووفيات وشهداء. 

39.4 % في  60.6 % و  الجمهورية، ويتوزعون بنسبة  %45.2 على مستوى  54.8 % والوفيات والشهداء  المتقاعدين والمعوقين  حيث وصل عدد 
المحافظات الجنوبية و51 % و49 % في المحافظات الشمالية على التوالي، وتتسق نسبيًا األهمية النسبية لالستحقاقات البالغة 61.9 % وعدد المتقاعدين 
والمعاقين 60.9 % في المحافظات الجنوبية، مع ارتفاع نسبي بسيط بين األهمية النسبية لالستحقاقات مقارنة باألهمية النسبية لعدد المتقاعدين في المحافظات 

الشمالية، حيث بلغت 53.7 % لالستحقاقات ونسبة 51 % للمتقاعدين والمعوقين، و46.3 % لالستحقاق و49 % للمتقاعدين والوفيات والشهداء.
في   % 44.1 وبلغت حوالي   % 55.9 بلغت حوالي  التي  الشمالية  المحافظات  في  والمعوقين  التقاعد  عدد حاالت  ارتفاع  إلى  الغالب  في  ذلك  ويرجع 
المحافظات الجنوبية، وكانت أيضًا نسبة الوفيات والشهداء في المحافظات الشمالية عالية حيث بلغت 65.1 %، وحوالي 34.9 % في المحافظات الجنوبية. 

ويأتي ارتفاع النسب في الشمال للكثافة العددية للملتحقين بالسلك العسكري كما في الشكل )19(. 

وقد كان اتجاه نمو  عدد المؤمن عليهم تصاعديًا و منتظمًا نسبيًا في الزيادات السنوية، حيث ارتفع المعدل من 0.95 % عام 2016  إلى 2.83 % عام 
2018 ثم 3.93 % عام 2019. بينما كان اتجاه نمو المتقاعدين عكسيًا خالل سنوات المقارنة حيث تراجع من 12.03 % إلى 0.5 % ثم حقق تراجعًا سلبيًا 

وبنسبة بلغت 4.87 % عام 2019 عن السنة السابقة لها وكما يتضح من الشكل )18(. 

2- املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

3- صندوق التقاعد العسكري

الشكل)17(: عدد كل من املؤمن عليهم واملتقاعدين يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل الفترة 2019-2015

2019 2018 2017

407.7

11.2

411.6

12.5

418.4

12.9

430.3

13.0

447.2

12.4

2016 2015

عدد املؤمن عليهم (باأللف)عدد املتقاعدين التراكمي (باأللف)
الـمصدر: املؤسسة العامة للتأمينات واملعاشات - التقارير السنوية 2015 -2019

الشكل)18(: النمو السنوي لكل عدد املؤمن عليهم واملتقاعدين التراكمي يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل 2015-2019؛ )%(

2019 2018 2017 2016 2015

3.93

0.50

3.21

12.03

0.00

0.00

0.95
1.66

-4.87

منو عدد املؤمن عليهم سنوياً  %منو املتقاعدين التراكمي سنوياً  %

الـمصدر: املؤسسة العامة للتأمينات واملعاشات - التقارير السنوية 2015 -2019
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الشكل)19(: النمو السنوي لكل عدد املؤمن عليهم واملتقاعدين التراكمي يف املؤسسة العامة للتأمينات خالل 2015-2019؛ )%(

الشكل)20(: التوزيع النسيب للمتقاعدين العسكريني واستحقاقاهتم حسب املحافظات يف اجلمهورية اليمنية؛)%(

60.7 60.0
65.2 65.1
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44.142.7
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40.039.3
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الوفيات والشهداء
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اإلمجايل
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الـمصدر: معاشات املتقاعدين العسكريني، تقرير دائرة التقاعد العسكري، خطاب موجه لسيدة/ ليز غراندي يف 25/3/2019، 

الـمصدر:  معاشات املتقاعدين العسكريني، تقرير دائرة التقاعد العسكري، خطاب موجه للسيدة/ ليز غراندي ممثلة الشؤن اإلنسانية لألمم املتحدة )اليمن( يف 2019/3/25، 

الـمصدر: صندوق التقاعد العسكري 2019-2015

ويتضح من الجدول )1( غياب بيان عدد المؤمن عليهم عسكريًا والتركيز على عدد المتقاعدين والمعاش التقاعدي ومبلغ التقاعد الشهري وهي أرقام ثابته 
عبر سنوات المقارنة.

وتتوزع حاالت التقاعد العسكري على مستوى المحافظات، حيث وصلت أعلى نسبة تقاعد في أمانة العاصمة وبحوالي 30.2 % من إجمالي حاالت التقاعد 
في الجمهورية، يليها محافظة إب بحوالي 9.1 %، ثم محافظات عدن ولحج وأبين وتعز وبنسب 8.7 %، 8.2 %، 7.6 %، 6.4 % على التوالي، وكما 

يتضح من الشكل )20(. 

وقد توقف الصرف للمعاشات التقاعدية لمنتفعي التقاعد العسكري في المحافظات الشمالية في سبتمبر 2016 وتم البدء بصرف نصف راتب حتى اآلن 
حيث إن آخر المعاشات المنصرفة للمنتفعين حتى تاريخ النصف األول من شهر أبريل 2017 حيث تأخر الصرف لعدد نحو 32 شهرًا، بينما نجد أن صرف 

المعاشات التقاعدية استمرت بدون انقطاع حسب االستحقاق الشهري حتى نهاية ديسمبر 2019 للمحافظات الجنوبية.

20152016201720182019املؤشرات
00000عدد املؤمن عليهم

6626963628636286362863628إمجايل املعاش التقاعدي الكلي )مليون ريال(

154014154014154014154014154014عدد املتقاعدين التراكمي

3432834328343283432834328مبلغ التقاعد الشهري ريال

34328متوسط املعاش الشهري ريال

اجلدول)1(: املستفيدون من التقاعد العسكري ومتوسط املعاش التقاعدي
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يسعى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين إلى استغالل الطاقة اإلنسانية للمعوقين وذلك من خالل :
•  توفير مصادر مالية للصندوق تتسم باالستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين. 

•  تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين.
•  استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.

• اإلسهام في تمويل األنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين. 
•  التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة األمان االجتماعي لتوفير االحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.

يقوم الصندوق بتوفير كافة متطلبات ومستلزمات الرعاية االجتماعية والموزعة على:
•  الخدمات الطبية والعالجية.

على الرغم مما يقدمه الصندوق من جهود حثيثة،  إال أن قدرته ال تغطي سوى نسبة  ضئيلة  مقارنة بعدد المعاقين في اليمن،  وبالرغم من عدم  توفر 
بيانات ُيعتد بها عن األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن، إال أن بيانات » منظمة الصحة العالمية«، والتي تستند إلى تقديرات عالمية، تشير إلى وجود حوالي 
 MDE ،4.5 مليون من األشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن. وبالنظر إلى النزاع المستمر، فمن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك )منظمة العفو الدولية

. )www.amnesty.org ،2019/1383/31

هذه المؤشرات المخيفة، بقدر ما تعكس وضعًا كارثيًا فاقمته الحروب والصراعات التي عاشتها اليمن سابقا وتعيشها اآلن، تعكس أيضًا متغيرات مكتسبة أو 
بسبب أحداث، كأسباب حوادث المرور والثارات والنزاعات واأللغام. ويتوقع بأن هناك ما بين 50 و100 شخص ينضمون يوميًا إلى فئة المعاقين في اليمن، 

ألسباب الحروب، والتقزم وسوء التغذية لدى األطفال والعيوب الخلقية بحسب تقرير الصندوق للعام 2019.
كما أن الوضع الصحي للمعاق ازداد سوءًا بسبب توقف العديد من الجمعيات والمنظمات المحلية عن تقديم خدماتها مع اشتداد وتيرة الحرب من جهة.  ومن 
جهة أخرى، ساهمت الصراعات بعدم قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على التنقل و الذهاب ألماكن العالج والتدريب والتي ال زال البعض منها يعمل بل وفي 

أحياٍن يضطرون إلى النزوح إلى أماكن ال تتوفر فيها االحتياجات األساسية مما أدى إلى تراجع ملموس في صحة ونفسية األشخاص ذوي اإلعاقة.

توفير العالجات الطبية العاجلة لألمراض المستعصية المالزمة لعدد من اإلعاقات، وكذا اللقاحات ومواجهة األمراض واألوبئة المنتشرة.
- تقديم الدعم المادي الالزم إلعادة فتح واستئناف المنظمات والمؤسسات والجمعيات التي تخدم ذوي اإلعاقة.

- تقديم المساعدات اإلغاثية العاجلة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
- الحاجة عاجلة لعدد )10000( عربية معاقين متنوعة األحجام وعدد )10000 زوج( عكاز .

- ضرورة تيسير سفر الحاالت الصحية الحرجة التي تستدعي التدخالت الجراحية في مراكز متخصصة في الخارج.
- تقديم المساعدات المالية لصرف مستحقات الضمان االجتماعي.

• خدمات المساعدات العينية والمالية.
•  الخدمات التعليمية. 

تخدم  التي  المؤسسية  واألنشطة  المشاريع  وتمويل  دعم    •
المعاقين.

والمالحظ من خالل بيانات الجدول )2( أن إجمالي عدد الحاالت  
إجمالي  29980 من  بلغت حوالي    2019 العام  المستفيدة خالل 
الجمهورية  مستوى  على  الصندوق  لدى  المسجلة  الحاالت  عدد 
والبالغة 126.844 حالة أي ما نسبته فقط 23.6 %، وهذا عائد 
نشوء  منذ  الفترة  خالل  الصندوق  موارد  شحة  إلى  رئيس  بشكل 
الحرب في العام 2015 حتى اآلن. علمًا بأن إجمالي عدد الحاالت 
لدى الصندوق الخاصة بـ عدن و حضرموت لم يتم تحديثها منذ 

سبع سنوات بسبب عدم توفر البيانات من الفروع.
تستحوذ  الطبيعي  العالج  خدمة  أن  الجدول  من  أيضًا  ويتضح 

على ما يزيد عن 53 % من المستفيدين، يلي ذلك خدمة تفريغ الملفات والتي يحصل عليها حوالي 14 % من المستفيدين، رغم عدم وضوح هذه الخدمة، ثم 
الخدمات التعليمية بنسبة 9.3 % والخدمات الصحية بنسبة 9 %، واألجهزة التعويضية وااللكترونية بنسبة 7 %، وأخيرًا المساعدات المالية والسفر بنسبة 

.% 6.5

4- صندوق رعاية وتأهيل املعاقني )موجز تقرير صندوق رعاية و تأهيل المعاقين للعام 2019( 

4.1- اخلدمات واألنشطة اليت يقدمها صندوق املعاقني:

4.2- معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة

4.3- االحتياجات الطارئة

نسبة توزيع %عدد املستفيديننوع اخلدمة
27079.03اخلدمات الطبية

21257.09األجهزة التعويضية والطبية وااللكترونية

27749.25اخلدمات التعليمية

1596453.25العالج الطبيعي والتأهيل والتربية اخلاصة

19406.47املساعدات املالية والسفر للخارج

427014.24تفريغ ملفات
قطع بطائق للمعاقني املسافرين )اخلطوط 

2000.67اجلوية اليمنية(

29980100االمجايل

اجلدول)2(: اخلدمات املقدمة للمعاقني خالل العام 2019 

الـمصدر: موجز تقرير صندوق رعاية و تأهيل املعاقني للعام 2019.
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